
 
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan zaman, persaingan dunia bisnis semakin ketat 

dan kompetitif. Perusahaan terus-menerus mengembangkan usahanya agar semakin 

maju dan terbaik dengan berbagai macam kondisi dan tantangan yang dihadapi. 

Dunia bisnis dengan perusahaan yang semakin maju tersebut tentunya tidak begitu 

saja bebas melakukan tindakan apa saja dalam mencapai tujuannya. Hal ini harus 

disertai dengan adanya batasan seperti dibuatnya aturan atau undang-undang tegas 

yang berlaku. Dengan demikian, semua orang bisa mengetahui letak tanggung 

jawab yang dimiliki oleh perusahaan. Tidak hanya hak saja yang dijalankan oleh 

perusahaan, tetapi kewajiban juga harus dijalankan, sehingga kehidupan manusia 

di bumi ini menjadi seimbang. Salah satu contoh kewajiban yang saat ini sedang 

mulai coba dijalankan oleh beberapa perusahaan yaitu pelaksanaan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. (Wahyuni, 2014) 

Berbagai isu mengenai kerusakan lingkungan dan masalah sosial belakangan 

ini juga semakin marak, yang tentu saja menimbulkan kesadaran masyarakat 

Indonesia akan pentingnya kinerja lingkungan selain kinerja perusahaan. Kesadaran 

ini yang mendorong masyarakat menginginkan adanya pengungkapan informasi 

oleh perusahaan yang tidak hanya sebatas satu aspek kinerja saja atau single bottom 

line, melainkan keseluruhan indikator, kinerja keberlanjutan yaitu kinerja ekonomi, 

sosial dan lingkungan atau triple bottom line (Ken, 2012). 

Hal tersebut menjadikan bahwa perlunya perhatian dari perusahaan terhadap 

lingkungan dan sosial sekitarnya untuk mengatasi permasalahan pencemaran
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lingkungan diperlukan pemahaman mengenai sustainable development. Pada awal 

kemunculan istilah sustainable development, konsep ini hanya fokus untuk 

mengatasi kerusakan sumber lingkungan dan sumber daya alam yang sejalan 

dengan pertumbuhan industri. Namun hal ini mendapatkan kritikan karena hanya 

fokus pada pembangunan lingkungan dan melalaikan pertumbuhan kesejahteraan 

dan ekonomi (Adhipradana & Daljono, 2014) 

Sustainability development tidak hanya menjadi peran pemerintah, tetapi juga 

melibatkan peran seluruh warga negara dan organisasi-organisasi termasuk 

perusahaan. Perusahaan dalam mencapai sustainability development diperlukan 

sebuah kerangka global dengan bahasa yang konsisten dan dapat diukur dengan 

tujuan agar lebih jelas dan mudah dipahami. Konsep inilah yang kemudian dikenal 

dengan sebutan sustainability report. (Suryono & Prastiwi, 2011). 

Dalam dekade terakhir ini, khususnya di Indonesia, sustainability reporting 

mulai mendapat perhatian oleh para pemangku kepentingan (stakeholders), 

khususnya dari kalangan investor. Investor tidak lagi hanya mengandalkan laporan 

keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan sebagai alat untuk mengambil keputusan investasi. Trend dari 

pembuatan Sustainability Report semakin meningkat setiap tahunnya, berdasarkan 

sumber Indonesia Sustainability Report Award (ISRA) dan beberapa informasi 

official web page perusahaan hingga sampai tahun 2012 tercatat 45 lebih 

perusahaan yang sudah menerbitkan Sustainability Report. (Aziz, 2014). 

Pengungkapan Sustainability Report merupakan bentuk komitmen 

perusahaan dalam mempublikasikan Sustainability Report. Laporan ini 
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memberikan informasi tentang pertanggungjawaban perusahaan terhadap 

lingkungan dan sosial. Laporan ini disusun berdasarkan Pedoman Sustainability 

Report Global Reporting Initiative (GRI). Sustainability report mempunyai standar 

pengungkapan yang mencerminkan keseluruhan aktivitas sosial perusahaan. Dalam 

hal ini, Sustainability Report berbeda dengan laporan keuangan. Melalui 

Sustainability Report, kinerja perusahaan bisa langsung dinilai oleh pemerintah, 

masyarakat, organisasi lingkungan, media massa, khususnya para investor dan 

kreditor karena investor maupun kreditor tidak mau menanggung kerugian yang 

disebabkan oleh adanya kelalaian perusahaan tersebut terhadap tanggung jawab 

sosial dan lingkungannya (Anke, 2009). 

Sustainability report merupakan laporan yang pengungkapannya suka rela 

dilakukan perusahaan dilihat dari 3 aspek, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan. 

Sustainability Report terletak di antara pada pertemuan antara tiga aspek, people-

sosial, planet-enviroment, dan profit-economic. Sustainability Report 

menggambarkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat mengenai aspek-

aspek yang dilaporkannya dan juga menjembatani kebutuhan stakeholder dalam 

pengambilan keputusan (Pratiwi, 2013). Perusahaan perlu melakukan 

pengungkapan Sustainability Report untuk memperoleh kepercayaan dari 

stakeholder, karena kepercayaan stakeholder dibutuhkan untuk kelangsungan 

hidup bisnis perusahaan (Sejati, 2014). 
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Berbagai macam permasalahan perusahaan terhadap lingkungan belakangan 

ini sering terjadi seperti di Indonesia sendiri kasus yang tidak bisa kita lupakan yaitu 

tentang kasus Lumpur Lapindo, lalu kasus besar juga datang dari PT Freeport yang 

paling diamati ialah tentang masalah tenaga kerja seperti kesenjangan sosial bagi 

masyarakat papua, masalah lingkungan, serta masalah Freeport yang enggan patuh 

terhadap undang-undang yang berlaku. Dapat dilihat dari ini, bahwa kasus Freeport 

ini bukan hanya merugikan Negara, tetapi telah menginjak-injak Kedaulatan 

Republik Indonesia. (bisnistempo.co) 

Kasus lain yang terjadi belakangan ini yaitu tragedi minyak tumpah di 

Balikpapan yang disebabkan oleh patahnya pipa Pertamina di teluk Balikpapan. Hal 

ini mengakibatkan banyak kerugian, seperti pencemaran lingkungan yaitu sekitar 

13 ribu hektar, kerusakan lingkungan, kerugian nelayan hingga jutaan rupiah, 

ditambah lagi kejadian tersebut sampai menelan korban jiwa. (detiknews.com) 

Lalu juga banyak perusahaan yang tidak terlalu di ekspos oleh media seperti 

dalam perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yaitu dalam kasus 

pencemaran lingkungan di Sungai Dawe, Kudus. Akibat Kegiatan Pembuangan 

Limbah Industri Pabrik Tahu yang menjadikan pencemaran pada sungai  yang  

menimbulkan warna keruh dan berbusa sejak tahun 2015 dan menimbulkan bau  

tidak sedap  hingga  ke perumahan warga. Lalu juga pencemaran sungai, datang 

dari kota Bekasi yang disebabkan oleh pencemaran oleh perusahaan minuman. Ada 

18 perusahaan yang masih menjadi terduga. Indikasi itu membuang limbah air yang 

mengalir dari perusahaan itu berwarna coklat pekat, tak seperti biasanya. 

(researchgate.net) 
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Dewan Komisaris dan Komite Audit merupakan tata kelola yang baik dari 

perusahaan sehingga dapat membantu untuk mengontrol kegiatan di dalam 

perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai mengawasi kebijakan direksi 

dewan komisaris dapat membentuk komite-komite yang mendukung tercapainya 

pelaksanaan GCG, salah satunya adalah komite audit . Komite audit dituntut untuk 

bertindak secara independen karena komite audit merupakan pihak yang 

menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan dan juga menjembatani 

antara fungsi pengawasan Dewan Komisaris dengan internal auditor (Surya dan 

Yustivandana, 2006). Oleh karena itu, diharapkan keberadaan komite audit dapat 

mendorong manajer untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. 

Kemudian, profitabitabilitas sebagai tolok ukur kemampuan badan eksekutif 

untuk menghasilkan tingkat keuntungan. Semakin tinggi rasio profitabilitas, maka 

semakin tinggi pula informasi yang diberikan oleh manajer. Hal ini dikarenakan 

pihak manajemen ingin meyakinkan investor mengenai profitabilitas dan 

kompetensi manajer. Serta ukuran perusahaan sebagai karakteristik perusahaan 

mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi 

pertanggungjawaban sosial. 

Pengaruh dewan komisaris dan komite audit terhadap Sustainability Report 

telah dibuktikan secara empiris oleh, Aliniar & Wahyuni (2017), Aziz (2014) yang 

menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan Sustainability Report. Sedangkan Sari et al 

(2013) membuktikan adanya pengaruh positif komite audit menggunakan 

perhitungan jumlah rapat terhadap pengungkapan Sustainability Report. Dan 



6 
 

 
 

Pujiastuti (2015) membuktikan bahwa dewan komisaris yang secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan Sustainability Report perusahaan. 

Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap Sustainability Report 

telah dibuktikan secara empiris oleh Suryono dan Prastiwi (2011) yang 

menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

pengungkapan Sustainability Report, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Marsono (2013) yang menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki efek negative 

terhadap pengungkapan Sustainability Report dan ukuran perusahaan menunjukkan 

hasil yang tidak berpengaruh terhadap Sustainability Report. 

Dari hasil para penelitian yang berbeda-beda dan menunjukkan adanya 

ketidakkonsistenan hasil temuan penelitian, peneliti ingin menguji kembali 

mengenai beberapa variable yaitu dewan komisaris, komite audit, profitabilitas, 

dan ukuran perusahaan, apakah berpengaruh atau tidak terhadap pengungkapan 

Sustainability Report pada seluruh Perusahaan di Indonesia tahun 2017. Alasan 

mengapa seluruh perusahaan dikarenakan untuk mendapatkan sampel yang 

mencukupi persyaratan dan alasan mengapa hanya mengambil tahun 2017 

dikarenakan tidak setiap tahun perusahaan mengeluarkan Sustainability Report. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan 

Sustainability Report? 

2. Apakah ada Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan 

Sustainability Report? 
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3. Apakah ada Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan 

Sustainability Report? 

4. Apakah ada Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan 

Sustainability Report? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Dewan Komisaris Terhadap 

Pengungkapan Sustainability Report. 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Komite Audit Terhadap 

Pengungkapan Sustainability Report. 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Profitabilitas Terhadap 

Pengungkapan Sustainability Report. 

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap 

Pengungkapan Sustainability Report Report. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Dari bidang akademis dapat memberikan manfaat dengan 

diharapkannya penelitian ini menjadi bahan refrensi serta literatur di 

bidang keuangan, sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian 

selanjutnya yang terkait dan sejenis. 

2. Penelitian ini dapat pula digunakan sebagai meningkatkan kesadaran 

perusahaan-perusahaan di Indoensia terhadap pertanggungjawabannya 

di lingkup sosial dan lingkungannya, mengingat masih lemahnya 

kesadaran perusahaan di Indonesia tentang hal itu 


